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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Спориш І.Д. 

Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Петренко О.М.,  

Силантьєв Д.О. 

Відсутні: Бакулін Є.М, Романова А.А. 

  Запрошені: Денисенко А.С. – народний депутат України; Шурма І.М. - 

народний депутат України; Даневич М. В. – заступник Міністра молоді та 

спорту України; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної 

Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Бідний М.В. - директор департаменту фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України;  

Бурий І.М. - заступник начальника Українського центру з фізичної культури і 

спорту інвалідів "Інваспорт"; Задорожній Д.В. - начальник юридичного відділу 

Національного олімпійського комітету України; Суліма О.В. - начальник 

управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг 

Міністерства соціальної політики України; Ремень О.М. - начальник відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини; 

Якуб Г.А. - завідувач сектору державної соціальної інспекції Департаменту 



державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України; 

Яблонська Л.Л. - завідувач сектору з питань реформування Міністерства молоді 

та спорту України; Афанас’єва С.П. - головний спеціаліст відділу державної 

соціальної допомоги департаменту видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України; Гончак А.Б. - головний спеціаліст відділу з 

питань дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради 

України. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України 

"Про фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій 

державних органів), (реєстр. № 4567), КМУ. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують 

соціальної підтримки), (реєстр. 4985), н.д. Гудзенко В.І. 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та 

порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні, 

(реєстр. № 5709), н.д. Бахтеєва Т.Д., Шурма І.М., Біловол О.М. та інші. 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та 

порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні, 

(реєстр. № 5709-1), н.д. Сольвар Р.М. 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу волонтерів, (реєстр. № 4192), н.д. Денисенко А.С. 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо права на відпустку для догляду за дитиною жінки, яка народила 

та фактично доглядає за трьома і більше дітьми з метою підвищення 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/dokumenti/27115-bn-upravlinnya-z-pitan-dotrimannya-prav-ditini-nediskriminacziii-ta-ender.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/dokumenti/27115-bn-upravlinnya-z-pitan-dotrimannya-prav-ditini-nediskriminacziii-ta-ender.html


народжуваності в Україні, (реєстр. № 6166), н.д. Бахтеєва Т.Д., Шурма І.М., 

Чепинога В.М. та інші. 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

(щодо скорочення контролюючих функцій державних органів), (реєстр.  

№ 4567), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Даневич М. В. – 

заступник Міністра молоді та спорту України. 

         УХВАЛИЛИ: 

Зняти з порядку денного розгляд проекту Закону про внесення змін до 

статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо скорочення 

контролюючих функцій державних органів), (реєстр. № 4567), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної 

допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної підтримки), 

(реєстр. 4985), поданий народним депутатом України Гудзенком В.І. 

 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету. 

         УХВАЛИЛИ: 

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 



законодавчих актів України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з 

дітьми, які потребують соціальної підтримки), (реєстр. 4985), поданий 

народним депутатом України Гудзенком В.І., на наступне засідання Комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

3-4. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 

щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою 

підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5709), поданий народними 

депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими, 

та проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні дитини та 

порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні,  

(реєстр. № 5709-1), поданий народним депутатом України Сольваром Р.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Шурма І.М. - 

народний депутат України; Величкович М.Р. –  народний депутат України, 

перший заступник Голови Комітету; Велікін О.М. - народний депутат України, 

член Комітету; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, голова підкомітету 

з питань фізичної культури і спорту; Спориш І.Д. – народний депутат України, 

голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; 

Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;  

Ремень О.М. - начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав дитини; Якуб Г.А. - завідувач сектору державної 

соціальної інспекції департаменту державної соціальної допомоги Міністерства 

соціальної політики України. 



          УХВАЛИЛИ: 

1.   Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 

щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою 

підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5709), поданий народними 

депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., Біловолом О.М. та іншими, 

за основу в першому читанні, а проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру допомоги при 

народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності 

в Україні, (реєстр. № 5709-1), поданий народним депутатом України  

Сольваром Р.М., в першому читанні відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України – 

Спориша І.Д. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо статусу волонтерів, (реєстр. 

№ 4192), поданий народним депутатом України Денисенком А.С.  

 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Величкович М.Р. –  

народний депутат України, перший заступник Голови Комітету;  

Петренко О.М. - народний депутат України, заступник Голови Комітету, голова 

підкомітету з питань національно – патріотичного виховання дітей та молоді; 

Спориш І.Д. – народний депутат України, голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Денисенко А.С. – народний депутат 

України; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради 



України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Суліма О.В. - начальник управління у справах людей похилого віку та 

надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України. 

         УХВАЛИЛИ: 

1.Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу 

волонтерів, (реєстр. № 4192), поданий народним депутатом України 

Денисенком А.С., у першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України – 

Спориша І.Д. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права на відпустку 

для догляду за дитиною жінки, яка народила та фактично доглядає за трьома і 

більше дітьми з метою підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 6166), 

поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., 

Чепиногою В.М. та іншими. 

        

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Шурма І.М. - 

народний депутат України; Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства;  

Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;  

Ремень О.М. - начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав дитини; Якуб Г.А. - завідувач сектору державної 

соціальної інспекції Департаменту державної соціальної допомоги 



Міністерства соціальної політики України. 

 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

права на відпустку для догляду за дитиною жінки, яка народила та фактично 

доглядає за трьома і більше дітьми з метою підвищення народжуваності в 

Україні, (реєстр. № 6166), поданий народними депутатами України 

Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., Чепиногою В.М. та іншими, у першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 
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